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การบริหารงานบคุคลในยคุปัจจบุนัได้เปลีย่นแนวคิดและรูปแบบไปจากเดิมที่ไมไ่ด้พดูกนัแต่เร่ืองของงานบคุคล

แบบที่เรียกว่า Personal ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารที่ผู้บริหารมกัใช้เวลาไปกบัท างานด้านเอกสาร หรืองานบุคคลเชิง

ธุรการเกือบ 60 % งานส่วนใหญ่จะหมดไปกบัการแก้ไขปัญหาประจ าวนัมากกว่าการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเพื่อปรับ

ระบบงานบคุคลให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายขององค์การ 

และจากกระแสการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเเทศ การแข่งขนั ความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบ

ทางการค้า จึงเป็นเหตุให้แนวโน้มของการบริหารงานบุคคลเร่ิมเปลี่ยนไปโดยเปลี่ยนจาก Personal มาเป็น Human 

Resource งานบคุคลเร่ิมมีบทบาทการท างานที่เช่ือมโยงกบักลยทุธ์ เป้าหมาย และวิสยัทศัน์ที่องค์การก าหนดขึน้ พบว่า

เวลาสว่นใหญ่ของงานบคุคลจะใช้ในการวางแผนการท างานทัง้แผนแม่บท (Master Plan) และแผนปฏิบตัิการ (Action 

Plan) โดยใช้เวลาประมาณ 60 % ของเวลาทัง้หมดในแต่ละวนั การจดัระบบงานบคุคลจะเน้นกลยทุธ์เชิงรุก (Proactive 

Strategy) ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานบคุคลในเร่ืองต่าง ๆ ให้สามารถท างานรองรับกบันโยบาย กลยทุธ์และเป้าหมาย

ธุรกิจมากขึน้ เป็นการวางแผนการท างานเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของพนกังานท่ีเป็นกลุม่ลกูค้าของตน โดยไมต้่องรอ

ให้เกิดปัญหาถึงจะเข้าไปด าเนินการให้ 

การบริหารงานบคุคลด้วยกลยทุธ์เชิงรุกต้องเร่ิมจากการประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความพร้อมในการน า

ระบบหรือแนวทางการบริหารงานบุคคลใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ (Organizational Assessment) และเมื่อเราทราบถึง

ปัญหาที่เกิดขึน้แล้ว ขัน้ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลว่าควรจะเตรียมแผนงานหรือวิธีการอย่างไรเพื่อลดปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ พบว่ามีหลายต่อหลายองค์การได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานบคุคลในแต่ละฟังก์ชนัที่เน้นกลยทุธ์เชิงรุก

มากขึน้ โดยการปรับเปลีย่นการท างานของงานในแตล่ะ ฟังก์ชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

งานสรรหาและคดัเลือก (Recruitment and Selection Function) 

ผู้บริหารที่ดแูลรับผิดชอบกบังานบคุคลจะต้องมีสว่นร่วมในการประชุมกบัคณะกรรมการของบริษัท เพื่อรับทราบ

แนวคิด และรูปแบบการด าเนินงาน รวมทัง้นโยบายหรือกลยทุธ์ของบริษัท เพราะจะได้เตรียมความพร้อมของก าลงัคนให้

เป็นไปตามทิศทางขององค์การมากขึน้ เช่น หากรับรู้ว่าบริษัทฯ ก าลงัจะมีโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ในปีหน้า

ประมาณ 10 โครงการครอบคลมุทัง้กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั - ผู้บริหารหนว่ยงานบคุคลต้องเร่ิมคดิและวางกลยทุธ์ในการ

สรรหาและคดัเลือกคนทัง้จากภายในและภายนอกองค์การ มิใช่รอให้หน่วยงานขอคนก่อนถึงเร่ิมสรรหาให้ เพราะอาจท า

ให้ไมส่ามารถหาคนได้ทนักบัความต้องการของแตล่ะหนว่ยงาน 



บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ท างานด้านสรรหาและคดัเลือกต้องเร่ิมคิดแล้วว่าจะสรรหาคนได้จากแหล่งไหนบ้างให้

เหมาะสมกับระดับต าแหน่งงานที่ต้องการ ไม่ใช่รอให้ผู้สมัครเข้ามากรอกใบสมัครเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แหล่งที่จะ

สามารถสรรหาคนนัน้มีมากมายหลายแหลง่ เช่น ติดประกาศหรือออกบธูที่มหาวิทยาลยัหรือตาม Job Fair ตา่ง ๆ ที่จดัขึน้ 

ถามเพื่อนหรือสมาชิกที่เป็นเครือข่าย ประกาศผ่านทางเว็ปไซด์หรืออินทราเน็ตของบริษัท ใช้เว็ปไซด์ของบริษัทภายนอก 

ติดตอ่ Head Hunter แจกใบปลวิ ติดตอ่กรมแรงงาน เป็นต้น 

กระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรถือวา่เป็นขัน้ตอนหรือกระบวนการท่ีส าคญัที่สดุ โดยการคดัเลอืกคนเก่ง คนดีมีฝีมือ 

หรือที่เรียกว่า Talent เข้ามาท างานกบับริษัท ซึ่งต้องผา่นกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ได้คนที่มีบคุลกิลกัษณะให้สอดคล้อง

กับความสามารถหลกั (Core Competency) และความสามารถในการท างาน (Job Competency) ที่องค์การต้องการ 

ดังนัน้ก่อนที่จะเร่ิมด าเนินงานในขัน้ตอนนี  ้ผู้ ที่ท างานด้านการสรรหาและคัดเลือกต้องก าหนดก่อนว่าอะไรคือ

ความสามารถหลกัขององค์การ และอะไรคือความสามารถในงานของต าแหน่งงานนัน้ ๆ พบว่าความสามารถหลกัที่

ก าหนดขึน้ใช้ส าหรับพนกังานทุกคนทุกระดบัต าแหน่งงานนัน้ไม่ควรเกิน 5 ตวั ทัง้นีก้ารก าหนดความสามารถหลกั หรือ 

Core Competency บางแห่งจะเรียกว่า Organization Competency ต้องก าหนดให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ ภารกิจ และ

เป้าหมายขององค์การที่อยากจะให้คนในองค์การมีพฤติกรรมอย่างไรท่ีเหมือน ๆ กนั ตวัอยา่งของความสามารถหลกั เช่น 

การมีจิตส านกึของงานบริการ (Service Mind) การติดตอ่สือ่สาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ

ท างานเป็นทีม (Team Working) เป็นต้น 

ส าหรับความสามารถในงาน หรือ Job Competency นัน้เป็นความสามารถทีถ่กูก าหนดขึน้ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ ทัง้นี ้Job Competency อาจแบง่ได้เป็น 2 หมวดหมู ่ได้แก่ 

 ความสามารถด้านการบริหาร/จดัการงาน หรือที่เรียกวา่ Managerial Competency บางแหง่อาจเรียกวา่ 

Leadership Competency ที่เน้นทักษะในการบริหารหรือจัดการงาน โดยส่วนใหญ่ระดับจัดการจะมี

มากกว่าระดับพนักงาน เช่น ความสามารถในการวานแผนงาน (Planning) ความคิดเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Thinking) การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) 

ความเป็นผู้น า (Leadership) เป็นต้น 

 ความสามารถด้านเทคนิคเฉพาะงาน หรือที่เรียกวา่ Technical Competency ที่เน้นทกัษะในการท างาน

เฉพาะหน่วยงาน เช่น หน่วยงานขาย จะมีความรู้เก่ียวกับสินค้า (Product Knowledge) ทกัษะในการ

ขาย (Selling Skills) การเจรจาตอ่รอง (Negotiation) เป็นต้น 

การหาความสามารถของต าแหน่งที่เราจะสรรหาจึงใช้เป็นแนวทางในการคดัเลือกผู้สมคัรที่มีความสามารถตรง

กบัความสามารถที่ระบไุว้ในต าแหนง่งานท่ีต้องการ การเตรียมค าถามที่จะสมัภาษณ์จึงเป็นอีกขัน้ตอนหนึง่ที่ส าคญัเพื่อใช้

ในการคดัเลอืกผู้สมคัรท่ีเหมาะสม ทัง้นีก้ารเตรียมค าถามจะอยูบ่นพืน้ฐานของลกัษณะพฤติกรรมของความสามารถที่ระบุ



หรือต้องการให้มี ซึ่งจะครอบคลมุถึงความสามารถหลกั ความสามารถด้านการบริหาร/จัดการงาน และความสามารถ

เฉพาะงาน ลกัษณะของการตัง้ค าถามขอให้พิจารณาตามตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ความสามารถ พฤติกรรม ค าถามที่ใช้ 

Service Mind  
(จิตส านึกใน 
การให้บริการ) 

 ควบคมุอารมณ์และบคุลิกภาพได้อยา่ง
เหมาะสมเม่ือลกูค้าแสดง 

 
กิริยาทา่ทางและน า้เสียงไมพ่อใจ 

 ให้ข้อมลู หรือตอบข้อซกัถามตา่ง ๆ แก่ลกูค้า
ได้อยา่งถกูต้องชดัเจน  

 รับฟัง หาสาเหตแุละแนวทางแก้ไขข้อ
ร้องเรียนตา่ง ๆ ในการให้บริการของตนเอง
จากลกูค้า 

 คณุมีวิธีการหรือกระบวนการอยา่งไรในการเสนอขาย
สินค้าให้กบัลกูค้า 

 เวลาคณุเจอลกูค้าที่คยุแล้วไมรู้่เร่ืองหรือแสดงกิริยาไมด่ี
กบัคณุ คณุจะ แก้ไขปัญหาอยา่งไร 

 ยกตวัอยา่งปัญหาที่เจอกบัลกูค้าบอ่ยที่สดุ มีแนวทาง
แก้ไขอยา่งไร และปัญหาใดที่ไมส่ามารถแก้ไขได้ เพราะ
เหตใุด 

 

ส าหรับประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกด้านการสรรหาและคดัเลือกตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว จะท าให้

หน่วยงานมีเวลาเตรียมความพร้อมในการหาคน รวมถึงการคดัเลือกคนให้เหมาะสมกับลกัษณะพฤติกรรมที่องค์การ

ต้องการ และพฤติกรรมที่ต าแหนง่งานนัน้ ๆ ควรจะมีตามความสามารถที่ก าหนดขึน้ 

ในสปัดาห์หน้าดิฉนัจะน าเสนอการบริหารงานบคุคลด้วยกลยทุธ์เชิงรุกในฟังก์ชัน่อื่น ๆ ท่ีครอบคลมุถึงลกัษณะ

งานของงานบคุคล ได้แก่ การบริหารประสทิธิภาพการด าเนินงาน (Performance Management) การฝึกอบรมและพฒันา

บุ ค ล าก ร  (Training and Development) แ รง งานสัม พั น ธ์  (Human Relation) และก า รบ ริห า รค่ า ต อบ แท น 

(Compensation Management) 

 

  

 


